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Ez a dolgozat egy, az MTA által támogatott két éves kutatás keretében készült, melynek
témája a magaskultúra volt.

Egy új megközelítést kerestem. Rá akartam nézni arra a folyamatra, amikor remekmű-
nek elismert, régmúltban keletkezett elbeszélések, regények olvasására adjuk a fejünket, mint
irodalomtörténetben, történelemben és egyéb ilyen tudományokban járatlan olvasó. Az ilyen
olvasás hétköznapi, a feladattal meg szoktunk birkózni. Célom volt, hogy felfedjem az olvasás-
kor szokásos eljárásainkat. Megmutassam, elsősorban regények esztétikai megítélése esetében,
hogyan tudjuk megítélésünket indokolni, érvényességét valószínüsíteni, hogyan tudjuk eljárá-
sunkat módszertani kontextusba helyezni. Olyan heurisztikus elvet igyekeztem találni, mely
mindennapos olvasási szokásainknak keretet ad. Állításaink és elemzéseink összekapcsolásának
heurisztikus elvét Walter Benjamin Vonzások és választások elemzésében véltük felfedezni.
Konkrét elemzések, esettanulmányok alkotják fejtegetéseink gerincét.

Kezdjük Thomas Mann és Kerényi Károly levelezésében megjelenő mitológia, mítosz Keré-
nyi által vitának érzékelt problémájával. Kerényi álláspontját felhasználva, régi és új történetek
újra és újra elbeszélhetőségének lehetőségét akarjuk megmutatni. Esettanulmányaink sorában
Swift Gulliver utazásai című műve következik, melynek elemzésében megmutatjuk, hogyan
keres egy mese keretei között általános értékeket egy elbeszélés.

Végül Fielding Tom Jones-át és Stendhal Vörös és feketéjét elemeztük. A két elemzés
elé egy esszé illeszkedik, mely eszmetörténeti hátteret rajzol a regényekhez. Ugyanakkor az
a célunk, hogy ezt az eszmetörténeti hátteret, mely alapvetően a common sense-ben adott
vélekedések együttese, elemzéseink a regényekből is felszínre hozzák.

Gulliver világa fantasztikus, konstruált közegében "könnyen" fölfedezhetők az egyes epi-
zódokban a történéseket vezérlő értékek. A másik két regényben a későbbi olvasó számára
problémát okozhat, hogy az elbeszélések, noha céljuk szerint esztétikai élvezet forrásául szol-
gálnak, egyben nagyon közvetlen tudósítások is egy elmúlt korról. Olvasás közben keletkező él-
ményeink részben információk: az elmúlt időszak mindennapi életét átélhetővé tevő élmények,
az élmények alapján kihüvelyezett korabeli értékek. Az információkon túl azonban élményünk
esztétikai élmény is. Mindig el tudjuk dönteni, tetszik, tetszett-e nekünk egy mű, vagy sem.
Döntésünk értékítélet, esztétikai megítélés. Az eszmetörténeti háttér így segíthet az olvasás-
ban összekapcsolni, összeolvasztani az értékeknek a régi mindennapokhoz kötődő konkrétságát
művészi élményünk aktualitásával.

A dolgozat a konkrét elemzések révén meg akarja mutatni, hogyan lehet olyan nem-
esztétikai szempontokat találni egy-egy mű elemzéséhez, melyek mégis közelebb visznek minket
egy esztétikai értékeléshez. A modern elbeszélő irodalomból általunk felhozott példák ugyan-
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akkor nem csupán speciális elemzések. Konklúziónk szerint a művészi alkotásokra általában is
kiterjeszthető, hogy részben világnézeti kereteket nyújtanak, részben meg születésük korának
problémáit is hordozzák. Ez a kettősség hoz létre olyan értékelő pozíciót, melyben az esztétikai
élvezet elérhető a befogadó számára.
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